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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

zdarma
různá zjištění a zkušenosti. Problémem ilegálního hazardu je mimo
jiné i to, že na rozdíl od legálního
jej nelze regulovat.

ZM schválilo:
 Rozpočtovéopatřeníč.6/2015
vč.přehleduoplněnírozpočtuk30.11.2015
Celkový objem příjmové stránky
rozpočtu se touto rozpočtovou
změnou zvyšuje o 3 146 tis. Kč
(např. dotace, výnos z daní a loterií,
prodej majetku), výdajové stránky
se snižuje o 4 330 tis. Kč (např. nerealizované akce), rozpočtová rezerva se tedy zvýší o 7 476 tis. Kč
na celkových 28 962 tis. Kč.
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2015:
Příjmy dosáhly cca 159 mil. Kč,
tj. 93,9 % upraveného rozpočtu.
Výdaje byly čerpány ve výši cca
142 mil. Kč, tj. 78,6 % upraveného rozpočtu.

Obraz Přemysla Martince „Tento skvostný pták vám už nikdy nezazpívá…“ je pozvánkou na výstavu jeho surrealistických obrazů v KD Dobříš. Vernisáž výstavy se
uskuteční 7. února 2016 od 17.00 hodin.

Informace z 9. zasedání Zastupitelstva
města Dobříše dne 17. prosince 2015
Veřejné zasedání se uskutečnilo od 17 hod. v prostorách zámku Dobříš.
Bylo přítomno 17 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Mgr. Jitka
Urbanová, Mgr. Ivana Lenerová, Mgr. Adam Böhm a RNDr. Jiří Kastner.

ZM vzalo na vědomí:
 Zápis z jednání finančního
výboru Zastupitelstva města
Dobříšezedne10.11.2015
azedne1.12.2015
Finanční výbor projednal rozpočtového opatření č. 6/2015 a návrh
rozpočtu na rok 2016. K návrhu
rozpočtového opatření č. 6/2015
neměl FV žádné připomínky a doporučil jeho schválení. V návrhu
rozpočtu na rok 2016 FV doporučil

provést snížení výše výdajů v položkách rozpočtu č. 242 (propagace města a informační středisko)
a 601 (projektová příprava a dokumentace).
 Informaciostavuzpracování
návrhu vyhlášek o regulaci
zákazuvýherníchhracíchautomatů
Šetření v různých městech, kde
bylo provozování her zrušeno
plošně či je regulováno, přinesla
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 Rozpočet města Dobříše na
rok2016
Příjmy byly navrženy ve výši
153 838 tis. Kč, výdaje ve výši
166 320 tis. Kč. Financování ve
výši 24 894 tis. Kč tvoří splátky
úvěrů a předpokládaný přebytek
roku 2015 ve výši 29 000 tis. Kč.
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let.
Celková finanční rezerva pro
rok 2016 byla navržena ve výši
12 412 tis. Kč.
Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši
114 655 tis. Kč, nedaňovými
ve výši 17 925 tis. Kč, přijatými dotacemi ve výši 21 060 tis.
Kč a kapitálovými příjmy ve výši
198 tis. Kč. Celkové příjmy jsou
nižší téměř o 16 mil. Kč oproti
předpokladu roku 2015, je to způsobeno zejména nižšími dotacemi
a kapitálovými příjmy (prodeje).
Celkové výdaje se skládají z běžných (neinvestičních) výdajů ve
výši 138 867 tis. Kč a kapitálových

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je
bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku
116 006 se může
obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího
násilí, a už fyzického, psychického, ekonomického či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrúžek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat
i pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů,
kteří potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete
na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ
mobil: 602 370 677

www.transitmedia.cz
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(investičních) ve výši 27 453 tis. Kč. V rámci investic bude finančně nejnáročnější oblast vodohospodářských staveb a zařízení
(11 mil. Kč), školství (8,7 mil. Kč), komunikací
(8 mil. Kč). Přehled plánovaných projektů s podporou dotací na r. 2016 je zveřejněn v příloze
DL 01/16. Podrobný rozpočet města na r. 2016
naleznete na www.mestodobris.cz.
 OZV města Dobříše č. 6/2015 o trvalém
označovánípsůaevidencijejichchovatelů
Cílem vyhlášky je především lepší evidence
a snazší identifikace psů a snížení nákladů na jejich odvoz a péči v útulku. OZV navrhuje trvalé
označování psů prostřednictvím elektronického
čipu (od 1. 7. bude povinné). Čip je i podmínkou
pro vycestování psa do zemí EU. Současně ZM
schválilo možnost daru osobám osvobozeným
od poplatků ze psů ve výši prokazatelně doloženého nákladu na označení psa elektronickým čipem, max. však do výše 400 Kč na
jednoho elektronicky označeného psa.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY
 OZVměstaDobříšeč.5/2015omístních
poplatcích
Jedná se o revidovanou OZV č. 3/2012 o místních poplatcích. Podrobnější informace o změnách najdete v článku na str. 3.
 Kupní smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s.,
na prodej pozemků pod trafostanicemi
vk.ú.aobciDobříš(lokalitau„Bedřicha”
aurybníkaPapež)
Jedná se o prodej pozemků pod stavbami dvou
trafostanic ve vlastnictví kupujícího o výměře
23 m2 a 19 m2 za cenu dle znaleckých posudků v celkové výši 106 000 Kč.
 Kupní smlouvu na koupi pozemků pod
stavbouchodníku(ul.Fričova)
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. Město Dobříš jako vlastník stavby chodníku nabývá
jako kupující nově vzniklé pozemky o výměře
53 m2 za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem
za 3 180 Kč.

Informace z tiskovky
První tisková konference v tomto roce se uskutečnila 6. ledna. Novináře o aktuální činnosti vedení a úřadu města Dobříš informoval starosta města Mgr. Stanislav Vacek a pracovnice propagace MěÚ paní Nikol Sevaldová, která novinářům opět poskytla i kvalitně
vypracované písemné i digitální podklady k současným i plánovaným projektům města.
• Starosta města nejprve seznámil novináře se schváleným rozpočtem města na r. 2016, vysvětlil záměry radnice a některé položky s ohledem na jejich výši (info o rozpočtu viz str. 1 a DL 1
(příloha)).
• Informoval také o probíhající činnosti komise pro udělení grantů z Fondu sportu, kultury
a volného času. Komise obdržela 68 žádostí. Součet finančních požadavků činí 5,56 mil. Kč. Objem schválených prostředků z rozpočtu města na podporu projektů z tohoto fondu činí 2,25 mil. Kč.
Je zřejmé, a pan starosta to potvrdil, že komise nemá jednoduchou práci. V souvislosti s revidovanými kritérii pro hodnocení žádostí se komise rozdělila do 4 částí podle zaměření žádosti (sport
– činnost, kultura – činnost, jednotlivé akce, jednotlivci). Každá ze čtyř částí komise vyhodnocuje
žádosti podle svého zaměření, tudíž jejich činnost probíhá souběžně.
• Mgr. Vacek také zmínil některé důležité rekonstrukce a opravy místních komunikací. Nově bude vybudována kruhová křižovatka v ulici
Plk. B. Petroviče. V souvislosti s řešením okružní křižovatky bude řešen
i prostor před kotelnou, kde jsou
v současné době umístěny kontejnery na separovaný odpad a parkuje
zde spousta automobilů. Po úpravě
se navrhuje přesunout kontejnerové stání do ul. Jáchymovská. Touto
úpravou by došlo ke zlepšení podmínek pro pohyb chodců a parkování vozidel v prostoru před kotelnou
a zachování přístupnosti kontejnerového stání.
V prostoru Tyršova náměstí dojde také k nové úpravě dopravního řešení křižovatky pomocí citybloků a změnou dopravního režimu. Křižovatka je v současné době poměrně složitá a nepřehledná.
• Byly schváleny peníze na nákup automobilu pro městskou policii. Stávající vozidlo již není
možno využívat z důvodu opotřebení. Za celých 8 let se u něj měnil pouze motor.
• Úsekové měření rychlosti bude nově instalováno v části ulice Pražská od autobusové zastávky u Bobcatu po křížení s ulicí Nad Prachandou. Víc než polovina řidičů zde překračuje povolený
rychlostní limit. Úsekové měření bude v provozu od února 2016. K opoždění instalaci kamery došlo
z důvodu instalace nové pouliční lampy, která vyhovuje po technické stránce.
• Od nového roku zajišuje svoz komunálního odpadu firma Dokas. Město vypovědělo smlouvu
s firmou Rumpold. Dokas zakoupil dva nákladní automobily pro sběr komunálního odpadu. Pod
hlavičkou Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska vznikne nová společnost na svoz odpadu, která by
pak měla tuto činnost od Dokasu převzít a v regionu provozovat.
O dalších aktuálních projektech města, které starosta Mgr. Vacek na tiskové konferenci
novinářům zmínil, byli čtenáři DL podrobně informováni prostřednictvím zvláštní přílohy
„Město Dobříš s novým vedením“ v minulém čísle DL.
red.- jka

ZM neschválilo:
 Pozměňovací návrh Mgr. J. Melši k rozpočtuprorok2016
Úpravou v položce č. 242 snížením o 500 000 Kč,
v položce č. 234 snížením o 500 000 Kč, v položce č. 601 snížením o 4 382 000 Kč, v položce
č. 523 snížením o 500 000 Kč, v položce č. 602
snížením o 500 000 Kč, v položce č. 2007 snížením o 2 700 000 Kč, v položce č. 725 snížením
o 1 000 000 Kč.
 Pozměňovací návrh Ing. I. Salcmana –
vloženíslova„celý“dotextu
(čl. 14, odst. 1, písm. b)) OZV č. 5/2015 o místních poplatcích: Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž „celý“
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Zdroj: zápis ZM,
red. kráceno

Registrace stánku
na Dobříšské májové
slavnosti 2016
Letošní Dobříšské májové slavnosti se budou
konat v sobotu 21. května 2016.
Registrace stánků je možná pouze přes rezervační formulář. Ikonu formuláře naleznete v pravé části titulní stránky oficiálního webu města
Dobříše www.mestodobris.cz.
Přihlášení je možné do pondělí 29. února
2016. Po tomto datu již nebudou přihlášky přijímány.
Odeslání formuláře neznamená uzavření smlouvy ani závaznou účast. Po odeslání formuláře
budete dále kontaktováni a Vaše účast bude potvrzena po splnění všech podmínek.

Chceme pro naše
děti na Dobříši
Rákosníčkovo hřiště?
Musíme hlasovat!

I v roce 2016 pokračuje projekt Rákosníčkova
hřiště, který je zaměřen na rozvoj dětských volnočasových aktivit.
Jedno z hřiš v hodnotě 1,5 milionu korun může
stát i na Dobříši. Stačí jenom hlasovat. Veřejné
hlasování proběhne od 1. 2. do 29. 2. 2016.
Hlasovat je možné prostřednictvím webových
stránek www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo
facebooku Lidl Česká republika.
V letošním roce je naplánováno postavit dalších
10 Rákosníčkových hřiš a naše město má šanci
jedno z nich získat!
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Flašinet… a písnička dobříšské buňky ODS
Flašinet je, jak skoro všichni víme, starodávný hudební nástroj, který sloužil k obveselení prostého
lidu. Byl celkem fajn, ale měl jednu podstatnou vadu. Bez výměny válce hrál stále stejnou písničku.
A právě v tom mi flašinet velmi silně připomíná dobříšskou ODS s jejich písničkou. Ta písnička se
jmenuje – Všechno, co dělá současné vedení města, je špatné. Nejsilnější slokou této písničky je
sloka – Všechno, co dělá současné vedení města v hospodaření, je hodně špatné. Je pravda, že ODS
na Dobříši má na toto tvrzení řadu ekonomických expertů (učitel, psycholožka, právnička), proto se
setkáváme s opravdu fundovanou analýzou a kritikou.
Už několikrát jsem na zastupitelstvech i v článcích uváděl věci na pravou míru a proto chápu, že rozumného a pozorného čtenáře budu
trochu nudit. Ale nezbývá mi, než abych odpověděl na úvahy, které byly uveřejněny pod
křídly modrého ptáka v minulých Dobříšských
listech. Jeden z expertů již na úplném začátku
roku 2016 skálopevně předpokládá, že bude
vedení města nakládat s veřejnými prostředky
nehospodárně. Závidím mu jeho jasnozřivost,
která zřejmě pramení z jeho názorů na rozpočet
roku 2016. ODS ho kritizovala zejména proto,
že jsou výdaje o 12 milionů vyšší než příjmy.
Ale z ekonomického hlediska je naprosto logické a dokonce triviální, že jestliže v jednom
roce (například 2015) dojde k úspoře 30, nebo
dokonce více než 40 milionů korun, pak je možné výdaje na oprávněné potřeby města v roce
následujícím (například 2016) s klidným svědomím navýšit o již zmíněných 12 milionů korun,
a přitom na konec roku zbývá stále ještě značná
finanční rezerva. Možná by zmíněný ekonomický expert uložil úspory na téměř nulový úrok do
banky, nebo by je nastrkal do štrozoku. My jsme

se rozhodli je raději investovat do zlepšení života na Dobříši.
Údajně nemáme stanovené priority, nemáme
připravené projekty pro investování a brzy nám
„vyschnou“ projekty geniálně připravené minulou radnicí. Soudný člověk se nestačí divit.
Priority máme definované už rok a jsou v nich
uvedeny všechny projekty důležité pro město
Dobříš. Několikrát jsme s nimi seznámili veřejnost a v minulých Dobříšských listech uvedl pan
starosta, co se nám podařilo za první rok. Priorit a záměrů máme dokonce více než je v Dobříši zvykem, což je také předmětem soustavné
kritiky. Projektů však musíme mít připraveno co
nejvíce, protože chceme usilovat o získání maxima možných dotací, u nichž není nikdy předem jasné, na co budou vypsány. K poznámce
o „vyschnutí“ projektů připravených předchozí
radnicí se mi naskýtá otázka – Má pisatelka na
mysli nekvalitní projekty na rekonstrukci Fričovy ulice a zateplení polikliniky, které se musely nákladně dopracovávat, nebo má snad na
mysli megalomanské projekty na rekonstrukci
Mírového náměstí a dobříšského kina? Kdo

Informace pro občany – místní poplatky
Zastupitelstvo města Dobříše na svém jednání dne 17. 12. 2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2015, o místních poplatcích, která nabývá účinnosti 22. 1. 2016.
1. Nově se zavádí osvobození a úleva místního poplatku ze psů (čl. 7) za dobrovolné označení psa
mikročipem:

poplatník

za prvního
psa

za každého
dalšího psa

bez označení el. čipu
a) poplatník, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
a sirotčího důchodu

200 Kč/rok

b) poplatník, který chová
psa/psy v obytných domech 1 000 Kč/rok
s počtem více než 4 byty

300 Kč/rok

za prvního
psa

za každého
dalšího psa

označení el. čipem
0 Kč/1 rok

0 Kč/1 rok

2 000 Kč/rok 500 Kč/1 rok

1 700 Kč/2 roky
400 Kč/2 roky

c) poplatník – fyzická osoba
(rod. domy)

500 Kč/rok

700 Kč/rok

0 Kč/1 rok

d) poplatník – právnická
osoba

1 500 Kč/rok

2 250 Kč/rok 1 000 Kč/1 rok 1 950 Kč/2 roky

Pro držitele psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, s těžkým zdravotním postižením ZTP
(ZTP/P), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis, držitelé, kteří si odebrali psa, který byl odchycen městskou policií, osoba provádějící canisterapii, osoba, jejíž pes má speciální záchranářský výcvik
a pokud vlastní příslušné osvědčení, bude ZM poskytovat dar ve výši prokazatelně doloženého
nákladu na označení psa elektronickým čipem, max. však do výše 400 Kč na jednoho elektronicky označeného psa.

ví. Každopádně nemám nejmenší obavy, že by
nám nápady a projekty chyběly.
A poslední nezábavnou vzdělávací poznámku
z oblasti ekonomie bych rád věnoval obavám
další ekonomické expertky, která se vážně obává vyčerpání rezerv městského rozpočtu a zadlužení města na mnoho let dopředu. Myslím si,
že kapitolu rezerv jsem již osvětlil a pozornému
čtenáři jistě neuniklo, že plánovaná rezerva rozpočtu se aktuálně pohybuje okolo 20 milionů
korun. Strašák zadlužení města je aktuálně zcela nesmyslný, protože úvěr města jsme převzali
ve výši cca 38 milionů korun a za dobu zhruba
ročního působení ve vedení města jsme tento
úvěr snížili o cca 20 milionů korun. V našem
programovém prohlášení uvádíme, že úroveň
úvěru, kterou jsme převzali po volbách, je pro
nás limitní. A tak pozorný čtenář jistě chápe, že
úvěrový strašák se reálně rozplynul a skrývá se
jen tam, kde chybí bu informace, nebo dobrá
vůle porozumět.
Ale závěr by měl být vždycky pozitivní a optimistický. A tak i já vidím světélko v tunelu spolupráce s opozicí na Dobříši. Ve vyjádřeních
některých protagonistů letáku modrého ptáka,
zejména v úvodu a na konci, vidím a chci vidět
několik rozumných a smysluplných vět, které
jsou náznakem možných společných řešení.
Uvědomme si kolegové zastupitelé, že řízení
města a komunální sféra není o žádné velké politice, ale pouze a jenom o tom, jak pomůžeme
zlepšit město Dobříš pro jeho občany.
S úctou k rozumným občanům Dobříše
za radu města Ing. Tomáš Hadžega.
2. U místního poplatku za zábor veřejného
prostranství (čl. 12, pís. c), h)) se poplatek
zvyšuje:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje z 50 Kč na 100 Kč za m2 a den
užívání
b) za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí z 10 Kč na 100 Kč za m2 a den užívání,
3. U místního poplatku ze vstupného (čl.
17) se nově zavádí:
a) poplatek za reklamní akce ve výši 10 % z vybraného vstupného
b) paušální částka za kulturní akci ve výši
2 000 Kč za kalendářní měsíc
c) paušální částka za kulturní akci (v rozsahu cirkusové a lunaparkové akce) ve výši
10 000 Kč za kalendářní měsíc
d) prodejní akce ve výši 1 000 Kč za kalendářní
měsíc
e) sportovní akce ve výši 500 Kč za kalendářní
měsíc
f) reklamní akce ve výši 3 000 Kč za kalendářní
měsíc
ZM Dobříše také schválilo Obecně závaznou
vyhlášku města Dobříše č. 6/2015, o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů, která nabývá účinnosti k 1. 7. 2016.
Tímto dnem bude označení psa/psů mikročipem povinné pro všechny držitele psů, kteří
mají trvalý pobyt na Dobříši.
S dotazy a pro informace se obracejte na pana
Petra Oplíštila – odbor vnitřních věcí, telefon:
318 533 365, 736 623 386, e-mail: petr.oplistil@
mestodobris.cz.
Plné znění vyhlášek najdete na www.mestodobris.cz, v sekci Město Dobříš – vyhlášky a nařízení.
Kateřina Klejnová, referentka finančního odboru
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Bude změna systému
parkování pro občany
a město výhodná?
Vedení města se rozhodlo změnit na Dobříši
systém parkování a podařilo se mu tuto změnu
prosadit i v zastupitelstvu. Přiznám se, že nevím, co vedení města k této změně vedlo. Jelikož
zamyslím-li se nad touto změnou, bohužel docházím k následujícím závěrům:
• Současný systém parkování je velmi dobře
dostupný (bezprostředně u auta) a umožňuje
rychlou platbu parkovného i na velmi krátkou
dobu. Nový systém bude vyžadovat po občanovi dojít k jednomu ze tří automatů umístěných
na náměstí, pak se vrátit k autu a do auta umístit lísteček vytištěný parkovacím automatem,
což je časově náročnější a méně komfortní.
• Kontrola zaplacení parkovného u stávajících
automatů je velmi jednoduchá, jelikož je vizuálně indikovaná světelnou diodou. U nového
systému bude kontrola obtížnější, jelikož bude
nutné kontrolovat zaplacení parkovného na jednotlivých lístečcích umístěných v autě.
• Současný systém s možností dobře dostupných i velmi nízkých plateb na pár minut
umožňuje velmi rychlou obrátku aut při parkování a tím následně velmi důležitou dobrou dostupnost parkovacích stání. Obávám se, že nový

Poděkování
Město Dobříš děkuje za poskytnutí sponzorského daru panu Zdeňku Beranovi – KOLA BERAN,
Tyršovo náměstí 51, Dobříš, spočívající v darování 12 ks cyklistických helem na podporu projektu „Po Dobříši a okolí na kole“. Celková účetní
hodnota daru činí 7 080 Kč. Tyto helmy budou
k zapůjčení spolu s městskými koly v infocentru
města Dobříše. Ještě jednou moc díky.
Za obor místního rozvoje Ing. Markéta Samcová
systém s půl hodinou parkování zdarma může
tuto dostupnost parkování v centru města výrazně zhoršit.
• Rozpočet města počítá s celkovým snížením
ročního příjmu z nových parkovacích automatů
oproti stávajícím o 300 tisíc Kč.
• Investice města do nového systému parkování má činit 530 tisíc Kč.
Vezmu-li tyto závěry v potaz, docházím k názoru, že rozhodnutí města změnit systém parkování není správné, jelikož více než půlmilionová
investice přinese ročně do městské pokladny
méně peněz než současný systém parkování,
přičemž je tato změna navíc spojena s rizikem
zhoršení kvality a dostupnosti parkování, což
vnímám jako to nedůležitější.
Ivo Salcman,
zastupitel za KDU-ČSL

Foto: Dárce, pan Zdeněk Beran, spolu s helmami

Dobříšské novoroční vykročení, a nejen to

Konečně jsme se dočkali

Přišel 1. leden 2016. Někdo řekne, že na něm nic není, jen jsme o rok starší. Pro mne byl, tentokrát,
výjimečný. Oblékl jsem slavnostní náladu a vyrazil na zimní stadion v Lipkách a ta radostná nálada
mi vydržela celý den. Byl jsem pozván k otevření provozu zimního stadionu, který zažil poslední
bruslaře naposledy v r. 2010. Svědčí o tom i fotografie, která je pověšena v bufetu na stadionu, a já
jsem zaznamenal do svého deníčku poslední mistrovská utkání krajského přeboru ledního hokeje,
které dobříšské mužstvo hrálo v únoru 2011 pouze na cizích plochách. To byla také naše poslední
mistrovská sezona.
Vracím se však ke slavnostní novoroční náladě. Úderem 13. hod. jsme přestřižením slavnostní pásky zahájili znovu provoz zimního stadionu a bruslařská veřejnost vyrazila na plochu. Pásku stříhal
starosta Mgr. Vacek, jednatel Dokasu Mgr. Marek a další zástupci vedení města. Byl jsem požádán
o podržení pásky a udělal jsem to rád. Kousek pásky jsem uložil do svého početného hokejového
archivu. Sešlo se nebývale mnoho bruslařů všech věkových kategorií, prostě vrátila se náramná nálada. Přiznávám bez obalu, že jsem šasten. Moje hokejové srdéčko okřálo a já se začínám těšit na
chvíle příští, které by měly přinést modernizaci chladícího zařízení a střechu nad plochou.
V ten den jsem se setkal s mnoha přáteli a hokejisty. Zdravili jsme se, přáli si pevné zdraví do příštích let a chválili obnovení provozu, které přišlo v pravou chvíli. Velký zájem o bruslení nepřestával
po všechny volné dny, kdy byl vstup zdarma. K mému velkému překvapení nepřestal ani ve dnech
následujících, když se začalo vybírat vstupné. Příští sobotu přišlo postupně 500 platících bruslařů.
Ode dne zprovoznění zimního stadionu jsem tam denně. Oslovují mě lidé, dříve malí kluci, kterým
jsem zavazoval tkaničky bruslařských bot. Dnes jsou z nich starostliví otcové, kteří vážou tkaničky
u bruslí svým dětem. A vzpomínali jsme, vzpomínali jsme na to, co jsme zažívali „na zimáku“ pěkného. A bylo toho mnoho.
Za dobříšské hokejisty upřímně děkuji vedení města za tento počin. Pro mě to byl ten nejlepší dárek.
Trefili jste se. My hokejisté oslavujeme letos 75. výročí založení prvního hokejového oddílu, kterým
byl HOSK Dobříš. A trefili jste se hned dvakrát, letos, přesně 5. listopadu 2016, to bude 30 let od
okamžiku, kdy byl zimní stadion v Dobříši otevřen. V době zahájení stavby stadionu bylo na území
Československa 132 zimních stadionů. Náš stadion byl v pořadí 133. zimním stadionem. Po úplnost,
k dnešnímu dni je jen na území Česka 177 zimních stadionů a rostou stále nové. Z toho je znát, že
nejde o samoúčelné akce, ale o potřebná zařízení. Vždy hraní ledního hokeje je v našem státě obvyklé. Dokonce patříme stále do světové špičky. A navíc by mělo být samozřejmé vychovávat hráče
doma a ne je nechat odcházet do amerických a kanadských hokejových farem.
Dále je nutné říci, že my dobříšští nejsme žádní troškaři. Máme ve městě mnoho zkušených funkcionářů (všech profesí), kteří se těší na pokračování v přerušené práci.
Bruslení v Lipkách začalo, chu pokračovat neutuchá. Obnovení provozu je dobrou volbou. Vrátila
se mi naděje, že naše dřívější úsilí nebylo zbytečné. Lední hokej na Dobříš patří. Obrovský zájem
o bruslení to dosvědčuje. Myslím dokonce, že nebudeme muset robustně analyzovat a že nám budou stačit kupecké počty a hlavně vůle získat na tuto činnost dostatek peněz. Pokračování příště.
Lednímu hokeji zdar.
Karel Cvrk, jeden z těch, co zimní stadion na Dobříši stavěl, a stále ještě sekretář HOSK Dobříš

Konečně jsme se dočkali první pořádné sněhové
nadílky. Paní zima se, i když s velkým zpožděním, ujala skutečného vládnutí!
Radost ze zasněžené krajiny vystřídala starost
o rychlé zajištění sjízdnosti komunikací, ale díky
systémovému přístupu a pracovnímu nasazení
zaměstnanců firmy Dokas Dobříš, s.r.o., se první
nápor zimy zvládl na jedničku.
Chceme ale touto cestou poprosit občany, aby
měli pochopení pro způsob zimní údržby. Údržba se provádí podle radou města schváleného
plánu zimní údržby, se zřetelem i na ekonomickou stránku věci, kde je stanoveno pořadí důležitosti místních komunikací včetně chodníků.
Lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti jsou:
– komunikace v I. pořadí důležitosti do 4 hodin
– komunikace v II. pořadí do 12 hodin
– komunikace ve III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
Prioritu v prvních hodinách mají podle plánu
zimní údržby chodníky s velkou frekvencí chodců, např. chodníky v centru města, chodníky
a prostranství před zdravotnickými, školskými
a kulturními institucemi a dále lokality s velkou
koncentrací obyvatel. Odklízení sněhu je prováděno jak mechanickými prostředky, tak ručním
úklidem. Několikrát denně dochází k posypu
inertními materiály (písek nebo dr).
Tímto příspěvkem bychom zároveň chtěli vyjádřit poděkování všem občanům, kteří se individuálně zapojili do likvidace sněhové nadílky
před svými domy a všem připomenout, že zimní
období s sebou přináší velké riziko úrazů, a proto je třeba přizpůsobit svoji chůzi a jízdu stavu komunikace. Abychom si tu bílou sněhovou
nádheru nemuseli nedobrovolně užívat v bílém
nemocničním prostředí!
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města
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Na podzim máme v plánu se připojit k sesterskému festivalu SNOW film fest o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.
Fandové a milovníci cestování i outdoorových
sportů se mají na co těšit.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 4. března
od 19.00 hod. Vstupné: děti, studenti (do
26 let), důchodci a držitelé průkazek ZTP
50 Kč; ostatní 80 Kč.

KULTURA ÚNOR
www.kddobris.cz
 7.2.Výstava–PřemyslMartinec–obrazy
Přemysl Martinec o sobě: Přišel jsem na svět císařským řezem v roce 1957 ve znamení Štíra. Žiji
ve své rodné vísce Kadlín na jihovýchod od Kokořínska. Abych ze svého pobytu na světě nejlepším
ze všech možných zcela nezešílel, kreslím, maluji,
fotím a tvořím objekty. Lépe řečeno, přesvědčiv
se, že Já je opravdu někdo jiný, nechávám to na
něm. A snažím se mu do toho moc nekecat. Dalo
by se s nadsázkou říci, že jde vlastně o mediumní
práce, kdy jsem sám sobě médiem.
Od poloviny 90. let spolupracuji se Skupinou
českých a slovenských surrealistů, do které jsem
časem přirozeně vplynul, protože taková je halt
moje cesta. Více o autorovi na www.premyslmartinec.cz.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční v neděli 7. února od 17 hod. Výstava potrvá do 28. 2. 2016. Otevřeno po–čt
9–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne
14–16 hod.
 12.2.BlankaŠrůmová,JanSaharaHedl
akapela–koncert
Hudební legendy 90. let Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová se vracejí na česká pódia v netradičním duetu s novým projektem Něžná noc.
Jejich kapelu tvoří špičkoví hudebníci, kteří
prošli kapelami, jako jsou ETC, Ivan Hlas, MCH
band atd.

Zpěvačka BLANKA ŠRŮMOVÁ je známá hlavně
díky indie-popové skupině Tichá dohoda, se
kterou vydala celkem 12 alb, 2× byla nominována na zpěvačku roku (Ceny Akademie 1993,
94), jejími nejznámějšími hity se staly písně Marioneta a Večírek osamělých srdcí. V loňském
roce vydala po deseti letech sólovou novinku
– Divokej Praha-západ.
JAN SAHARA HEDL je český zpěvák, textař a písničkář, autor jednoho ze zásadních českých
songů Tisíc jmen, zakladatel skupiny Precedens
(s Martinem Němcem). S velkým úspěchem se
setkalo i sólové album Matka Zebra. Jako textař
se podílel na muzikálech Excalibur (s Michalem
Pavlíčkem a Vlastou Třešňákem) a Obraz Doriana Graye (s Michalem Pavlíčkem).
Společenský sál KD Dobříš, pátek 12. února 2016 od 20.30 hod. Předprodej 150 Kč;
na místě 170 Kč. Předprodej vstupenek od
1. 2. v trafice U Davida, Dobříš. Rezervace
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
 26.2.Zrní–Prvních15let/turné
Kapela Zrní oslaví v roce 2016 patnáct let své
existence. Z undergroundu se jim podařilo

dostat na špičku české klubové scény. Bez kalkulu, velkého labelu za zády jsou jejich poslední
dvě desky zlaté.
A to se musí řádně oslavit, a nejlépe s fanoušky,
kteří je milují. Ačkoliv kapela hraje na festivalech
v hlavních časech, nezapomněli, kde začali hrát.
Na ulici. Proto v každém městě před koncertováním zahrají několik písniček akusticky na náměstích jako zamlada. Co dalšího kapela chystá,
se postupně dovíte. Sledujte jejich stránky.
O hudbě Zrní – vezměte si bohémské housle
plné něhy, tklivosti i dravosti, přidejte k tomu
hravou kytaru, která zraje k dokonalosti, analytickou basu pulsující srdcem, která spolu
s naléhavými bicími tvoří ideální pár, a klukovsky jasný, sebejistý hlas s projevem tak trochu
psychedelického vizionáře. Okořeňte to beatboxem, elektronikou, harmonikou, flétnou a čirá
energie se vám vpije do hlavy a těla. A vy nevíte
co dřív: zda sledovat to, že si kytara odskočila
za bicí, bicí za harmoniku a zpěv buší zuřivě do
kufru, anebo si jen tak zavřít oči a „pluje tmou,
sám, tmou, pluje tmou.“
Společenský sál KD Dobříš, pátek 26. února od 20.30 hod. Předprodej 180 Kč; na
místě 220 Kč. Předprodej vstupenek od
8. 2. v trafice U Davida, Mírové nám., Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří
nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
 28.2.Tanečníčaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 28. února od
17 hodin, vstupné dobrovolné.

 4.3.FilmovýfestivalExpedičníkamera
Zveme vás do KD na festivalovou novinku.
Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony, to uvidíte na Expediční kameře
2016. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky
z domácí produkce. 7. ročník proběhne od
18. února do 5. dubna 2016 ve 221 městech
České republiky a Slovenska. Na Dobříši v pátek 4. března.
Filmový festival Expediční kamera je celovečerní
promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích
i sportech. Obvykle se jedná o čtyřhodinové
pásmo filmů z celého světa. Program festivalu
tvoří jednotliví místní pořadatelé z filmů, které
organizátoři pro festival připravili. Více o festivalu a promítaných filmech na www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/, webu a facebooku
KD Dobříš.

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN
4. 3. Expediční kamera – festival cestovatelských a outdoorových filmů
6. 3. Vernisáž výstavy: Jiří Jiroušek
– letecké fotografie
11. 3. Už jsme doma – koncert – turné
k 30 letům existence kapely
16. 3. Travesti show – skupiny Screamers
a Techtle Mechtle v novém zábavném pořadu „Ženy za pultem“. Vstupné: 270 Kč, na
místě 290 Kč. Předprodej vstupenek v trafice
U Davida.
1. 4. Adrian T. Bell – Different World – sólový projekt frontmana kapely The Prostitutes
– koncert

Římskokatolická farnost Dobříš,
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na únor
Ve středu 3. února
od 19.30 se uskuteční beseda s autorem
knížky POVOLÁNÍM
ČLOVĚK P. Karlem Satoriou (spojeno s autogramiádou). V Pastoračním centru sv.
Tomáše.
V sobotu 6. února
od 9.00 pořádáme
společně s farní charitou DEN NEMOCNÝCH:
bohoslužba spojená s udílením svátosti nemocných a poté společenské posezení (do 12.00).
V Pastoračním centru sv. Tomáše.
V neděli 7. února od 15.00 zveme malé i větší
děti na KARNEVAL do Pastoračního centra sv.
Tomáše.
V sobotu 13. února od 18.00 zveme na zahájení výstavy fotografií SKALECKÉ PODZEMÍ
(Miroslav Zelenka), která představí zajímavé
záběry z bývalého železnorudného dolu Skalka
u Mníšku pod Brdy. Součástí vernisáže je také
přednáška Igora Gajduška. Výstava bude ke
zhlédnutí do 8. března v Pastoračním centru sv.
Tomáše v Dobříši.
Výhled na březen:
V březnu začne cyklus pěti přednášek k Roku
milosrdenství, které budou probíhat každé úterý
od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. První
přednáška bude 1. března (P. Karel Satoria), další
8. března (P. Stanislaw Góra). Srdečně zveme.
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Knihovna v únoru: horor, tance,
Korea, výlet, trénování paměti,
pohádka, soutěž i výstava
Milí čtenáři, pokud byste se chtěli o jednotlivých programech dozvědět více, jestlipak
víte KDE? Možnosti jsou různé: na našich
webových stránkách www.knihovnadobris.cz, na facebooku na adrese Městská
knihovna Dobříš a na twitteru MěK Dobříš
(@KnihovnaDobris).
MIRO POGRAN: VELRYBA A JINÉ
1. 2. – 8. 3.
Tyhle jste ještě neviděli! Krásné ilustrace k nové
knize Marky Míkové si můžete prohlédnout
na naší výstavní chodbě, knihu koupit u nás
v knihovně a s oběma autory – spisovatelkou,
herečkou a muzikantkou M. Míkovou i akademickým malířem M. Pogranem se můžete setkat
5. 3. na akci „Můj přítel knihovna“, kde proběhne dernisáž výstavy s besedou a autogramiádou. Vstup volný.
LOVCI PEREL – dlouhodobá čtenářská soutěž pro děti
Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství
a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské
knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí
svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel:
čím víc přečtete, tím víc jich získáte. Seznamy
vybraných knih, otázky k nim i více informací
najdete v knihovně, na webu, facebooku i twitteru.
POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ –
hlavní cena 3 000 Kč
Letošním tématem naší celostátní literárně-výtvarné soutěže pro děti i dospělé je dílo i život
slavné spisovatelky, ilustrátorky a vědkyně Beatrix Potter, jejíž 150. výročí narození si v tomto
roce připomínáme. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat do 29. 4. Ceny v obou kategoriích jsou tři, dva a jeden tisíc korun! Podrobné
podmínky soutěže i přihlášku najdete na našem
webu i v knihovně.
VEČER S LOVECRAFTEM
čtvrtek 4. 2. od 19.00
Tma, tma a zase tma... Pouze v křesle pod malou lampičkou muž, v ruce knihu: Nejstarším
a nejsilnějším lidským citem je strach... Scénické čtení pro teenagery i dospělé, vstup volný.
MĚSÍC V SEVERNÍ KOREJI
čtvrtek 11. 2. od 17.00
Nový semestr Malé dobříšské univerzity začíná!
Koreanistka Markéta Vojtíšková nejen vypráví
o svém měsíčním pobytu na Kim Ir-senově univerzitě v Pchjongjangu, nejen promítá zajímavé
fotografie, ale ještě připravila ochutnávku korejského jídla! Vstupné 70 Kč, káva/čaj i korejské
speciality v ceně!!!
TÝDEN PRO MATEŘSKÝ JAZYK
14.–20.2. ve výpůjčních hodinách
Jak jste na tom s mateřštinou? Inspirujte se
výstavou knih k tématu, vyluštěte si křížovku,
vyplňte vědomostní kvíz... V obou odděleních
knihovny od neděle do soboty.
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Po dobu jarních prázdnin nabízíme dětem prodlouženou výpůjční dobu v jejich oddělení:
po, st 9.00–17.00; út, pá 9.00–18.00 a navíc ve
čtvrtek výlet (viz níže)!

PRÁZDNINOVÝ VÝLET S KNIHOVNOU
čtvrtek 18. 2.
Nabízíme celodenní výlet pro děti na zámek Radíč s dalším doprovodným programem. Doprava autokarem, oběd zajištěn. Přihlášení předem
nutné! Více informací – už víte kde...
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
15.–21.2.
Po celý týden jarních prázdnin soutěž s úkoly
po celém městě o pěkné ceny! Soutěžní arch
s otázkami a úkoly získáte v knihovně, na webových stránkách i na několika dalších místech na
Dobříši.

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ – úterý 16. a pátek 19. 2. ve výpůjčních hodinách
Už jste si u nás vyzkoušeli tvoření s Jitkou? Po
velkém úspěchu origami i vánoční hvězdy tentokrát Jitka v oddělení pro děti připravila výrobu jarní ozdobičky na špejli a veselé postavičky
z burského oříšku. Vstup volný, materiál zdarma.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI nejen PRO SENIORY
od 23. 2.
První z 10 lekcí začíná, honem se přihlaste! Pravidelně v úterý od 17.00. Posílení paměti zábavnou formou pod vedením zkušené lektorky. Za
10× 90 minut 750 Kč.
POHÁDKOVÁ BABIČKA A ZDENĚK SVĚRÁK
čtvrtek 25. 2. od 17.00
Zatímco pan Svěrák brzy oslaví 80. narozeniny,
zdá se, že jeho knihy, filmy, písničky a divadelní
hry jsou na věky věků mladé. Program pro děti
od 5 do 10 let a pro každého, kdo má rád chytrý
humor. Vstup volný.
KNIHA ZA PADE... Stále ještě nám tu zbyly
moc pěkné nové knížky: dětská i naučná literatura, česká i světová beletrie. Pozor, pozor: nyní
kus za 50 Kč!
MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA
sobota 5. 3. od 16.00
Program pro Přátele knihovny a jejich hosty
s hudbou, scénickým čtením, divadlem, domácím občerstvením... A také s besedou se spisovatelkou Markou Míkovou a malířem Mirem Pogranem, kteří vám představí svou novou knihu
VARVARA – kniha o velrybím putování. Knihu
s podpisy autorů bude možno zakoupit během
besedy. Vstup volný.
Přejeme vám, a únor bílý užijete ve zdraví bez
pádů, zlomenin a jiných vylomenin a těšíme se
na vás v knihovně!

Poděkování za vánoční
krabice od bot
Chtěla bych Vám všem touto cestou jménem
Diakonie českobratrské církve evangelické poděkovat za úžasnou sbírku vánočních dárků pod
hlavičkou akce Krabice od bot. Zvláště děkuji
všem dětem, které se neváhaly vzdát některé
ze svých hraček, jejich učitelům a rodičům, kteří
je v tom povzbuzovali a vedení škol, které akci
podpořilo.
Za velkou podporu a nadšení zvláště děkuji
Šárce Musilové a Evě Kašparové. Za pomoc při
svozu, který se kryl s mým pobytem v porodnici,
a následné odvezení několika stovek dárků do
centrály na Vinohradech pak děkuji evangelickému faráři Samueli Hejzlarovi, manželům Baštovým a Lence Mirčevě, kteří mě dokázali krásně
nahradit.
Díky tomu, že akci letos masivně podpořilo
dobříšské gymnázium a 2. ZŠ se na Dobříši sešlo úžasných 600 krásně zabalených vánočních
balíčků pro děti, jejichž rodiny jsou ohroženy
extrémní chudobou a předlužeností. Zvláště
cenné byly dárky pro starší děti, kterých je vždy
nedostatek.
Vánoční dárky od Vás udělaly velkou radost dětem z azylového domu v Mokrovratech a další putovaly k dětem na Šluknovsku (organizace Kostka), do okolí Ústí nad Labem a na sídliště Chánov
v Mostě. Každé dítě dostalo jeden dárek.
Ještě jednou Vám chci z celého srdce poděkovat
za Vaši obětavost a vstřícnost a popřát Vám, aby
se Vám i v tomto roce dařilo být k lidem kolem
sebe pozorní a velkorysí.
Bůh Vás provázej.
Kateřina Vojkůvková, kurátorka ČCE Dobříš
www.krabiceodbot.cz

Uzávěrka příspěvků

do březnového vydání
Dobříšských listů
bude 20. února 2016.
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Vybíjená – chlapci, 2. místo

Den otevřených dveří

Stalo se už tradicí, že naše škola krátce po Vánocích otevírá své dveře veřejnosti. Letošní
rok není výjimkou, a tak mohli všichni zájemci
7. ledna nahlédnout do odborných učeben nebo
jednotlivých tříd. Tento den je také jedinečnou
příležitostí, kdy mohou žáci pátých tříd poznat
odborné učebny, které se od příštího školního
roku stanou běžnou součástí jejich každodenního školního života. V učebně přírodopisu pro ně
připravila paní učitelka Hamzová s žáky devátých tříd zajímavou soutěž, kde si děti poměřily
své znalosti z tohoto předmětu. Ani v učebně
chemie a fyziky se děti nenudily. Nejdříve je paní
učitelka Hadamovská přivítala několika zajímavými chemickými pokusy, poté se pááků ujali
opět žáci devátých tříd a předvedli řadu dalších
pokusů, tentokrát i z oblasti fyziky. Věříme, že se
den strávený ve „staré“ škole všem líbil.
Mgr. K. Sobotková

Dne 7. ledna 2016 se uskutečnil turnaj chlapců
ve vybíjené v Březnici. Naši školu reprezentovali
hráči třetích tříd: Tadeáš Stibor, Tomáš Koten,
Jindřich Suchan, Matyáš Lohr, Tomáš Obermajer, Matěj Dragoun, Filip Roztočil, Ondra Horký,
David Hadraba, Martin Šantora, Kryštof Kšána
a Jakub Lachman. Chlapci se probojovali do
semifinále, ve kterém si s přehledem poradili
s týmem z Rožmitálu a utkali se tak o 1. místo
s domácím družstvem z Březnice. Finálový zápas byl velmi vyrovnaný, na našich hráčích se
už ale přeci jen projevila únava, proto se nám
nakonec zvítězit nepodařilo. Obsadili jsme tedy
celkově krásné 2. místo ze všech zúčastněných
jedenácti škol. Všem hráčům děkujeme za vynikající sportovní výkony a předvedenou hru.
Mgr. Daniel Drmla

Vybíjená – dívky, 3. místo
Dne 14. ledna 2016 se uskutečnil turnaj ve vybíjené v Březnici. Naší školu reprezentovaly tyto
dívky třetích tříd: Fatima Dieng, Karolína Malá,
Kateřina Černá, Tereza Mirčeva, Jana Zvolánková, Karolína Pincová, Nikola Slívová, Kristýna
Skořepová, Barbora Housková, Edita Fillová,
Natálie Syrová, Adéla Chroumalová, Natálie
Suldovská. Naše družstvo bylo zařazeno do
skupiny se ZŠ 28. Října, ZŠ Školní a ZŠ Bohutín.
Všechny zápasy ve skupině dívky vyhrály a postoupily do semifinále. Děvčata nakonec obsadila krásné 3. místo ze všech jedenácti zúčastněných škol. Všem hráčkám děkujeme za krásný
sportovní výkon a reprezentaci školy.
Mgr. J. Debnárová

Zapojení 2. ZŠ Dobříš do projektu
Rozvoj pracovních kompetencí žáků
na druhém stupni základní školy,
výzva č. 57
Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností. V rámci projektu škola získala finanční prostředky pro modernizaci školní dílny. Například pro nákup pracovních stolů, tzv. hoblic, ručního nářadí pro obrábění dřeva, kovů a plastů, pájek
a lampiček s lupou pro výrobu elektronických součástí apod. Dílna je nyní vybavena také elektrickým nářadím a stolními elektrickými pilami, což umožňuje její
širší využití a modernizaci výuky.
Naším cílem je v rámci technických činností vyrobit s chlapci ze třídy VII.A a VIII.B ptačí domovy pro
rorýse a splnit všechny podmínky pro zapojení do projektu Rorýsí škola. Více se můžete dozvědět
na www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly.
Na výrobě ptačích budek jsme pracovali od 19. října do 11. prosince 2015 podle zadaných úkolů
s použitím inženýrského řešení problému. Řešili jsme postupně výběr technik a možností opracování a spojování dřevěného
materiálu při výrobě ptačích
budek s vrchním otevíráním.
Vytvořením podmínek pro
týmové řešení a spolupráci
žáci plnili úkoly s úspěšnými
výsledky.
I když jsme ukončili výrobu
budek, budeme na projekt
dále navazovat v běžné výuce pracovních činností.
Mgr. Michal Ciboch

Jedeme dál…
Přechod školního roku do
druhého pololetí mě vede
k připomenutí toho, jaká je
naše škola.
Naše škola, Základní škola Dobříš, Lidická 384,
je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Co to znamená?
Učí se zde žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením
více vadami, s autismem, kombinovanými
vadami a žáci, kteří mají jiný typ zdravotního
postižení, zdravotní znevýhodnění.
Z tohoto důvodu učíme děti podle třech školních vzdělávacích programů – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV–LMP, školní vzdělávací
program pro obor vzdělávání základní škola
speciální vypracovaný podle RVP ZŠS a školní
vzdělávací program vypracovaný podle RVP ZV.
Abychom mohli uplatnit výchovné a vzdělávací strategie a plnit kompetence uvedené
v těchto školních vzdělávacích programech, je
nutné mít pro žáky speciální učebny. Žáci mají
k dispozici učebnu PC, rehabilitační místnost,
cvičnou kuchyňku, dílny, učebnu muzikoterapie s nově otevřenou čítárnou. Třídy – „běžné
učebny“ – jsou vybaveny multifunkčním zařízením (internet, TV, notebooky s možností využití běžných televizních programů, VHS, DVD,
USB disk).
Počítačové programy, které využíváme, vedou
žáky k rozvoji všech smyslů a k získání vědomostí téměř ve všech předmětech.
V současné době máme žáky ve všech 9 ročnících. Stará se o ně 7 učitelů a 5 asistentů
pedagoga.
Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Škola
má bezbariérový přístup po celé budově.
A druhé pololetí? Jedeme dál…
Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy

Masopustní
průvod
a šibřinky pro děti

TJ Sokol Dobříš vás zve na tradiční
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 6. února od 14 hod.
Průvod zahájíme na náměstí před sokolovnou, pokračovat budeme osvědčenou cestou
k rybníku Papeži, abychom upálili Bakuse.
K poslechu i k tanci zahraje Pokleslý orchestr.
Po průvodu budou následovat ŠIBŘINKY
pro děti v sále sokolovny. Děti se mohou těšit na spoustu legrace, tance, her a soutěží.
Těšíme se na všechny velké i malé masky!
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Únor v ZŠ TRNKA bude ve znamení přijímání
dětí
Rodiče budoucích prvňáčků upozorňujeme na zápis ve dnech 6. 2. od
14.00 do 17.00 (sobota) a 11. 2. od 14.30 do 17.30 (středa). Zápis bude probíhat v Městské
knihovně Dobříš. Pokud se na náš zápis chystáte, prosím, napište nám zprávu na reditel@zstrnkadobris.cz, přidělíme vám registrační číslo, pod kterým si budete moci zarezervovat konkrétní čas
zápisu vašeho dítěte.
První třída bude mít 16 dětí, učit je bude paní učitelka Mgr. Markéta Svobodová.
Rodiče budoucích třeáků (a případně druháků nebo čtvráků), kteří by měli zájem o přestup dětí do
ZŠ TRNKA od 1. 9. 2016, srdečně zveme na informační schůzku, která proběhne ve středu 24. 2.
2016 od 18.00 v městské knihovně v Dobříši. Přihlášky k přestupu budeme přijímat do 4. 3. 2016.
Třetí třída bude mít také 16 dětí a učit v ní bude paní učitelka Mgr. Jana Zajícová.
ZŠ TRNKA bude soukromá devítiletá základní škola zapsaná v rejstříku škol MŠMT a zahájí školní
provoz 1. 9. 2016 na adrese Příbramská 938 v Dobříši. Ředitelkou bude paní Mgr. Vlasta Beščecová.
Více informací, včetně profilů paní ředitelky i obou paní učitelek, najdete na našem webu www.zstrnkadobris.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/zstrnkadobris/. V případě vašeho
zájmu nás kontaktujte na emailu info@zstrnkadobris.cz.
Na setkání s vámi se těší přípravný tým ZŠ TRNKA

DOBŘÍŠEK
V ÚNORU
V úvodu nám dovolte vás informovat, že v době
uzávěrky příspěvků do únorových Dobříšských
listů sušíme prostory herničky. Doufáme, že až
budete číst tyto řádky, naše rodinné centrum
bude opět plně funkční.
Otevřeno máme každý pracovní den od 8 do
12.30 hod., v pondělí a ve středu od 14.30
do 16.30 hod.
HRAJEME SI BEZ MAMINKY – pondělí a středa od 8 hod. do 12 hod. adaptační program
pro děti od 2,5 let.
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
V úterý od 10 hod. a ve čtvrtek od 9 hod. s programem pro rodiče s dětmi.
MIŇONKY – barevné tvoření pro děti od
2 do 4 let v doprovodu rodičů s Mgr. Katkou
Neubauerovou – ve středu od 15.30 do 16.15
hod. Setkání začnou po přihlášení minimálně
6 dětí.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK – pro zvídavé děti
školního věku, které rády tráví čas venku
v přírodě s lektorkou Michaelou Poláčkovou –
v pondělí od 14 do 16 hod.
FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ – s lektorkou Mgr. Michaelou Doleželovou.
MISTR PALETA PRO DOSPĚLÉ – s akademickým malířem Mirem Pogranem.
TANEČNÍ SKUPINA REÇAIS(T) hledá holky
a kluky od 11 do 15 let, kteří se nebojí ukázat, co umí!

a dekorace spojené se svátkem zamilovaných
do naší výtvarné dílny od 16 do 18.30 hodin.
Čtvrtek 25. 2. – PRÁVNÍ MINIMUM PRO RODIČE VSTUPUJÍCÍ NA TRH PRÁCE – ve spolupráci s APERIO – společnost pro zdravé rodičovství, od 17 hod. v Café Velbloud s možností
krátkodobé péče o děti v herničce RC Dobříšek.
Pátek 26. 2. – OBDOBÍ VZDORU S NADHLEDEM s Mgr. Kateřinou Neubauerovou od 9.30 do
11.30 s možností krátkodobé péče o děti.
Pondělí 29. 2. – MONTESSORI DÍLNA – od
15.30 do 17.30 s lektorkou Mgr. Gabrielou Nerudovou si vyrobíte hračku, ze které bude mít vaše
ratolest určitě radost.

15. – 19. 2. 2016

Jarní týden výtvarných aktivit v duchu
příměstského tábora „SUPERHRDINOVÉ“
s lektorkami
O. Ludačkovou a D. Ludačkovou.

MIMOŘÁDNÉ AKCE
Úterý 2. 2., 9. 2. a 23. 2. – Počítačová setkání pro seniory s Ing. Vlastou Pechovou od 8.30.
Středa 3. 2. – WORKSHOP – SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ spojené s krátkodobou péčí o děti od 14 hod.
Středa 10. 2. – VALENTÝNSKÁ DÍLNA – přijte si s námi vyrobit originální VALENTÝNKY

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz.
Setkávání těhulek a přeporodní kurzy s Martinou Branšovskou.
Rodinné, výchovné, partnerské a laktační
poradenství s Mgr. Kateřinou Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou.
Speciálně pedagogické poradenství s Mgr. Gabrielou Nerudovou.
Psychologické poradenství s PhDr. Vladimírem Zikmundem.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://www.facebook.com/dobrisek.

Informace a přihlášky: Lenka Křížová, tel.:
732 249 015, e-mail: rcdobrisek@gmail.com,
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami,
Středočeskému kraji a městu Dobříš.

Víte, že…
Pokud cestujete pražským metrem, jistě jste se
setkali se stejně uvozenou reklamou, kterou
dělá dopravní podnik sám sobě, (zřejmě) za
peníze daňových poplatníků. Já jsem si jejich
titulek vypůjčil, abych jím uvedl palčivé téma,
kterým je hazard obecně, ale i konkrétně u nás
na Dobříši.
Víte, že… 2 % obyvatel ČR mají problém s patologickým hráčstvím (diagnóza F 63)?
… za posledních 12 let příjmy z hazardu v ČR
vzrostly o 100 %, tj. cca o 14 mld. Kč?
… malá Česká republika má 6× více heren a kasin než celý zbytek Evropské unie?
… hráči utratí v automatech průměrně 20×
více, než kolik má obec příjem z odvodů z hazardu? Činí-li tedy tento příjem na Dobříši cca
5 mil. Kč, v automatech na Dobříši tedy skončí
ročně cca 100 mil. Kč?
… v roce 2014 se nacházelo na Dobříši
v 10 provozovnách 44 výherních hracích přístrojů a 44 videoloterijních terminálů?
… dalších 13 výherních hracích přístrojů v OC
Prachanda patří katastrálně pod Starou Hu?
… Dobříš má jeden smutný primát: počtem
méně než 90 obyvatel na jeden automat se řadí
mezi města s jejich největším výskytem v ČR?
… všech 6 provozovatelů výherních hracích přístrojů má sídlo mimo Dobříš, převážně v Praze?
… patologické hráčství vede k narušenosti
a rozpadu vztahů, dále ke ztrátě financí a zadluženosti? Nutnost opatřovat si stále další finance
vede k nárůstu kriminality?
… to vše lze řešit obecně závaznou vyhláškou,
která může úplně zakázat výherní hrací přístroje
na Dobříši? Stejná vyhláška může donutit Ministerstvo financí, aby zakázalo videoloterijní terminály, jejichž povolování je v jeho působnosti?
… neobstojí ani argument, že po zrušení schválených provozoven vzniknou černé herny, které
budou zcela mimo veřejnou kontrolu?
Pojme vést diskusi o tomto výbušném tématu, skrývajícím se za potemnělými výlohami
heren na Mírovém náměstí a jinde. Stojí nám
těch 5 mil. Kč v rozpočtu města za to, abychom
i nadále tolerovali tento veskrze negativní jev,
ohrožující naši mládež a děti? Není třeba čekat
na novelu zastaralého loterijního zákona, město
má, či lépe řečeno my, občané, máme budoucnost hazardu ve svých rukách. Diskutujme na
toto téma s našimi zastupiteli a radními napříč
politickým spektrem, ptejme se na jejich názor
a formulujme pro sebe i veřejně názory naše.
S hazardem se dokázala vypořádat města jako
České Budějovice či Brno, proč bychom to nedokázali u nás na Dobříši?
Jan Lachman, občan města Dobříše

Oznámení Okrašlovacího
spolku města Dobříše
Mimořádná členská schůze Okrašlovacího spolku se konala dne 12. 1. 2016 a napravila neplatná hlasování, ke kterým došlo na loňské výroční schůzi. Byl zvolen nový výbor spolku v čele
s předsedou Petrem Kadlecem. Dalšími členy
výboru jsou jednatel Vladimír Šprungl, pokladní
Petra Zajíčková a Eva Schmidtová. Zároveň bylo
do spolku přijato sedm nových členů.
Jan Konopáč, bývalý předseda spolku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky
Jí byly děti milejší, než
všechny světa statky, jim
dala věno největší, své zlaté srdce matky.
Dne 31. 1. 2016 by se dožila
naše milovaná a nenahraditelná maminka a babička, paní
Marie Kozohorská, 93 let. Opustila nás před
28 lety – 20. 2. 1988.
V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále.
Rodina
23. ledna 2016 uplynulo
již deset roků od chvíle, kdy
utichlo srdíčko paní Marie
Cvrkové, skvělé partnerky, maminky a babičky. Vzpomínky
na ni se stále vracejí a budou
vracet.
Manžel Karel s celou rodinou
6. února uplyne deset let od
chvíle, kdy po dlouhé, těžké
nemoci zemřel ve věku 55 let
major Bc. Václav Vacek, velitel
směny HZS hlavního města
Prahy. Byl také dlouholetým
reprezentantem a několikanásobným mistrem republiky
v požárním sportu. Všichni si ho budeme pamatovat jako obětavého otce rodiny, vynikajícího
sportovce a skvělého kamaráda.
Vzpomíná bratr Stanislav, rodina i všichni kamarádi

Vítání občánků
Dne 14. 1. 2016 byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Julie Křížová, Eliška
Kofroňová, Klára Prnová, Adam Štrynek, Ema
Holakovská, Ema Míková, Stela Hofmanová,
Laura Kulhavá, Milana Řeháková, Štěpánka
Počilová a Sofie Rumlová.
Srdečně blahopřejeme

Upozornění pro rodiče
nově narozených občánků
města Dobříš
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vám nemohou být nadále
bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány
pozvánky na vítání občánků. Pokud budete
mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás,
abyste nám toto nahlásili osobně na matrice
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají
trvalý pobyt v Dobříši.
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku
na tel. 318 533 313.
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Vyhlášení veřejných soutěží
Základní organizace ČZS Dobříš vyhlašuje veřejné soutěže:
1. pro všechny občany Dobříšska a okolí na etiketu a pojmenování naší pálenky (calvadosu) vyrobené ze zkvašeného jablečného moštu.
Podmínky soutěže: název nesmí obsahovat pojmenování calvados, musí stručně
a jasně pojmenovat pálenku (např. Dobříšské jablko – pálenka z jablečného moštu).
Název by měl mimo jiné označovat místo, region nebo naší organizaci zahrádkářů. Etiketa o velikosti 10 × 15 cm musí charakterizovat nápoj, surovinu nebo plodinu, z níž se pálenka vyrábí.
O co soutěžíme: 1. cena 1 litr kvalitní jablečné pálenky
2. cena 0,75 litru kvalitní jablečné pálenky
3. cena 0,5 litru kvalitní jablečné pálenky
2. pro mládež do 18 let na etiketu a pojmenování našeho tradičního jablečného moštu.
Podmínky soutěže: název musí obsahovat pojmenování mošt, musí stručně a jasně charakterizovat
výrobek (např. Dobříšský mošt z jablek). Název by měl označovat místo, region nebo naší organizaci
zahrádkářů. Etiketa o velikosti 10 × 15 cm musí charakterizovat nápoj, surovinu nebo plodinu, z níž
se mošt vyrábí.
O co soutěžíme: 1. cena – poukaz na 10 litrů kvalitního jablečného moštu z nové sezóny
2. cena – poukaz na 5 litrů kvalitního jablečného moštu z nové sezóny
3. cena – poukaz na 3 litry kvalitního jablečného moštu z nové sezóny
Uzávěrka obou soutěží je dne 31. března 2016 v 15.00. Své písemné, nebo elektronické návrhy
zasílejte na adresu ZO ČZS Dobříš, Dukelské nám. 1016, 263 01 Dobříš a obálku označte výrazným
nápisem soutěž. Elektronické návrhy zasílejte na e-mail: agrooil@volny.cz, s označením „Soutěž 1“
nebo „Soutěž 2“.
Komise složená ze členů naší ZO ČZS Dobříš vyhodnotí všechny vaše návrhy do 15. dubna 2016
a výherci soutěže budou slavnostně vyhlášeni na naší výroční členské schůzi v závěru dubna 2016.
V případě, že v „soutěži 1“ zvítězí nezletilý soutěžící, bude cena nahrazena hodnotnou knihou.
Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš, p. s.

Koncerty na zámku Dobříš odstartují v březnu.
Poprvé zde vystoupí kapela Nezmaři
V zimní sezóně, kdy většina hradů a zámků spí, zaměstnávají jejich pracovníky spíš než návštěvníci
čísla. Zámek Dobříš se však mezi památkami vymyká. Jako jeden z mála zůstává pro veřejnost otevřený také v zimě, provoz zde neustává na jediný měsíc v roce.
Co naopak na dobříšském zámku po rušném prosinci ustalo, jsou koncerty v Zrcadlovém sále. Před
Vánoci probíhaly týden co týden, pro svoji tradici a půvab byly navíc všechny v předstihu vyprodané. Dobrou zprávou pro všechny příznivce zámeckých vystoupení je, že letošní koncertní sezóna se
rozjede už na jaře. První vystoupení chystá na březen herečka Zdeňka Žádníková se svým nadačním
fondem. Koncert s podtitulem „pro děti“ ocení jistě i dospělí.
Na úvodní benefici naváže v dubnu koncert v režii Ivo Kylara, který připravil jarní vystoupení Příbramské filharmonie s pěveckým doprovodem. I tento koncert bude mít benefiční přídech, Ivo Kylar
organizuje od loňského roku veřejnou sbírku na podporu poškozených varhan v dobříšském kostele
Nejsvětější Trojice. Vůbec poprvé pak Kulturní středisko Dobříš spolu s režisérem a hudebníkem
Ludvíkem Sklenářem přiveze v závěru dubna na Dobříš folkovou kapelu Nezmaři v rámci tradičního
Jarního koncertu.
V květnu se na dobříšský zámek po pauze vrátí Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram. „Pořadatelé u nás plánují koncert prestižního hudebního tria, oficiální program bude zveřejněn v únoru.
Z předchozích let ale můžeme předvídat krásný hudební večer. Těšíme se, co nového Zrcadlový sál
uslyší,“ podotýká paní Renata Semová, pracovnice zámku Dobříš.
Chybět letos nebudou ani rozmanité koncerty holandských souborů, které na zámek už patnáct let
přiváží agentura IC Productions. „Soubory z Nizozemí u nás koncertují dvakrát až třikrát do roka. Pokaždé se návštěvníkům představí někdo jiný, ještě se nestalo, že by zde jedno uskupení vystoupilo
dvakrát,“ dodává Renata Semová.
Michaela Rozšafná

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
V únoru bychom vás
rádi pozvali na novou výstavu v Galerii
JCM – výstavu obrazů
známého malíře a ilustrátora dobrodružných knih Zdeňka Buriana, která bude trvat
do konce dubna 2016.
Novou změnou v letošním roce na zámku Dobříš je upravení otevírací doby, viz vpravo.
Tyto změny otevírací doby se netýkají Hotelu
Garni**** a Zámecké restaurace.

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
září–červen
út–ne
červenec–srpen po–ne

8.00–16.30
8.00–17.30
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Ples pro celou rodinu s Aerobik studiem
Orel Dobříš
VII. reprezentační ples Aerobik studia Orel Dobříš
opět roztančí kulturní dům ve Staré Huti. Ples,
který je věnován našim příznivcům, přátelům, rodinám s dětmi a všem, kteří si chtějí užít večer
plný zábavy. Přijte si v sobotu 27. února od
19.30 hod. užít příjemnou atmosféru s oblíbenou hudební skupinou DYNAMIC Karla Čiháka. Chybět nebude ani bohatá tombola s hlavní
cenou večera v podobě celoročního vstupu do našeho studia.
Studio také od 2. pololetí školního roku nabízí volná místa v dětských kurzech. Rádi byste našli
pro své ratolesti vhodný sportovní kroužek? Přijte se s dětmi podívat a zdarma si vyzkoušet jakoukoli lekci. Hodiny Batolátek, Školičky, Předškoláčků, Dětského aerobiku, Mini aerobiku,
Gymnastiky, Hoopingu, Zumby, Hip-hopu i nového projektu Dětí na startu probíhají každý týden.
Dveře našeho studia jsou otevřené pro děti i dospělé celoročně. Podrobné informace o dětských
kurzech, cvičení pro dospělé i jednotlivé rozvrhy naleznete na našich internetových stránkách www.
aerobikdobris.cz.
Tým lektorů studia se těší na viděnou 

Shrnutí tenisové sezóny 2015
Uplynulá tenisové sezóna 2015 byla pro Tenis Centrum Dobříš nejúspěšnější v historii klubu. V dubnu – na začátku sezóny, proběhly okresní přebory, kde v kategorii mladší žáci kraloval dobříšský
David Eršil. Ve čtyřhře na druhém místě skončil pár – Matouš Nevosad a Tomáš Veselý. V kategorii
mladší žákyně vystoupila na nejvyšší stupínek Adéla Sedláčková, když ve finále porazila kamarádku
a spoluhráčku ze čtyřhry Veroniku Beranovou. Společně holky ovládly čtyřhru.
V květnu začala mistrovská utkání, kde náš klub
reprezentovalo 13 družstev. Družstvo nejmenších minitenistů se umístilo na 2. místě v krajském přeboru, a tím se bohužel nekvalifikovalo
na mistrovství České republiky. Tým dorostu se
po jedné prohře v nejvyšší krajské soutěži – Středočeské lize, umístil na krásném druhém místě
a stejně jako družstvo minitenistů se bohužel nekvalifikoval na mistrovství České republiky. O největší radost se postaraly týmy starších a mladších žáků, které byly už od začátku velmi silné
a byla do nich vkládaná velká naděje. Družstva
postoupila do nejvyšší soutěže Středočeského
kraje – Středočeské ligy, kterou si zahrají v roce 2016.
Během léta v klubu proběhlo několik turnajů, kterých se účastnili nejen naši hráči, ale i hráči z celé
České republiky. V září se konal největší turnaj sezóny – turnaj mladších žákyň kategorie A, kterého
se účastnilo více jak 50 dívek. Partnerem tohoto turnaje bylo město Dobříš a při slavnostním vyhlašování vítězů předával cenu vítězce starosta města Dobříše.
Závěrem roku proběhlo slavnostní zakončení sezóny, kde byli vyhlášeni nejlepší hráči jednotlivých
kategorií.
Nejlepším hráčem klubu se pro rok 2015 stal Jakub Beran, který dokázal vyhrát během roku několik
turnajů ve dvouhře i čtyřhře. Hned v březnu vyhrál společně se svým spoluhráčem Jiřím Lehečkou
halové mistrovství České republiky starších žáků ve čtyřhře. Jakub vyhrál turnaj starších žáků kategorie A v Prostějově a dále několik turnajů ve stejné kategorii ve čtyřhře – na kurtech TK Neridé, Jihlavy, Plzně, Prostějova, Dvora Králové. V červnu se konaly Letní olympijské hry dětí a mládeže v Plzni,
kde Jakub společně s Jiřím Lehečkou reprezentovali Středočeský kraj, vyhráli a stali se olympijskými
vítězi. Kluci vyhráli také na dvou mezinárodních turnajích v Mnichově a Piešanech. Za tyto výsledky
byl Jakub odměněn nominací do reprezentace České republiky, se kterou se zúčastnil mistrovství
Evropy družstev do 14let. Konec roku ukončil na 4. místě v celostátním žebříčku starších žáků.
Veliké poděkování patří všem hráčům, rodičům, trenérům a sponzorům, kteří svou energií a financemi pomáhají zajišovat plynulý chod klubu.
Za Tenis Centrum Dobříš Eliška Beranová

Pozvánka
V sobotu 20. února 2016 uspořádá stará garda MFK Dobříš ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
Dobříš ve sportovní hale
7. ročník halového turnaje starých gard Dobříšský pohár 2016.
Na turnaji se letos představí tato mužstva: MFK Dobříš, Legendy Dobříš, Dorostenci „99“, Worlovna
Dobříš, Sokol Nečín, SK Jince, Sokol Drahlín, Tatran Sedlčany, Lesy Praha, Bakera Praha, Senior Příbram a SK Nový Knín. Začátek turnaje v 9.00 hodin. Obhájcem loňského vítězství je stará garda
Tatranu Sedlčany. Touto cestou si dovolujeme pozvat všechny příznivce halové kopané z Dobříše
a okolí.

Program přípravných
zápasů fotbalového
A-týmu mužů – únor 2016
na hřišti s umělou trávou
Sobota 6. 2. 10.00 MFK – Libiš
Sobota 13. 2. 14.00 MFK – Sp. Příbram
Sobota 20. 2. 14.00 MFK – Hořovicko
Sobota 27. 2. 14.00 MFK – Sedlčany
Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA
na volební členskou schůzi MFK Dobříš.
Výbor MFK Dobříš tímto zve všechny své členy,
rodiče hráčů i příznivce na řádnou volební členskou schůzi, která se koná v klubovně na hřišti
v Lipkách.
9. 2. 2016 od 18.00
Program:
1. Hlavní část programu
Prezence členů, schválení programu, ustavení
orgánů schůze.
a) Zhodnocení podzimní části a diskuse
o sportovních cílech pro jarní část sezóny
2015/2016.
b) Ekonomické vyhodnocení roku 2015.
c) Diskuse k návrhu a schválení rozpočtu na rok
2016.
d) Diskuse k návrhu sportovních, společenských
a dalších akcí na rok 2016.
2. Volba nových členů výboru, předsedy
a místopředsedů
3. Různé
Budeme velmi rádi, pokud přijdete a aktivně se
zapojíte do průběhu schůze, poskytnete výboru
i vedení jednotlivých týmů zpětnou vazbu týkající
se jejich dosavadní práce, náměty, nápady a případně nabídnete i svoji pomoc nebo kontakty
na další možnosti, jak vylepšit práci MFK a zvýšit
spokojenost členů i širší veřejnosti s činností MFK.

SDH Dobříš 2015
Zpráva o činnosti SDH Dobříš a jeho výjezdové jednotky (JSDH) v roce 2015
Výjezdová jednotka byla v loňském roce povolána k 56 událostem, při kterých odpracovala
631 hodin. Existence JSDH se ukazuje být každým rokem důležitější. Pro srovnání – např.
v roce 2012 jsme zaznamenali „pouze“ 25 událostí, kterým jsme věnovali „pouhých“ 215 hodin.
Kromě těchto „ostrých výjezdů“ se naše jednotka jako hasičská asistence každoročně účastní
různých kulturních a společenských akcí konaných na Dobříši, v loňském roce jsme několikrát
asistovali i na akcích firmy Doosan Bobcat.
Snažíme se, aby naše práce a pomoc obyvatelům
byla kvalifikovaná a efektivní, proto se někteří
z našich členů pravidelně účastní různých kurzů
a školení. V loňském roce to byl např. výcvik práce
s motorovou pilou, výcvik nositelů dýchací techniky, zdravotnický kurz, strojnický kurz a velitelský kurz. Dále se někteří členové JSDH zúčastnili
soutěže hasičské všestrannosti o putovní pohár
starosty Letňan, dva členové se zúčastnili Letňanského železňáka a jeden náš hasič TFA na Dubně.
pokračování na straně 11
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SDH Dobříš 2015
pokračování ze strany 10
I v loňském roce se naši instruktoři snažili vštípit základní vědomosti a zásady chování v krizových situacích dětem ve 2. třídách 2. ZŠ Dobříš.
Výukový program Hasík je každoročně zakončen
prohlídkou hasičské zbrojnice a techniky, kterou
používá nejen SDH, ale i HZS. Děkujeme kolegům z HZS Dobříš, kteří nám vždy ochotně vyšli
vstříc a dětem svou výstroj, výzbroj a techniku
ukázali a ochotně odpovídali na všetečné dotazy malých školáků.
Členové JSDH se také spolu s dětmi z Klubu
mladých hasičů zúčastnili akce Den Země. Ze
svěřeného úseku našeho města se jim společnými silami podařilo vysbírat 2 plné kontejnery
odpadu.
Mladí hasiči nám loni opět dělali velkou radost.
Dětské družstvo má v současnosti 13 členů,
kteří se připravují k hasičské všestrannosti.
V roce 2015 se děti účastnily 4 soutěží v požárním útoku, na kterých opět bodovaly – obsadily
2× 2. místo a 2× 3. místo.

Mladí hasiči se opět představili i dobříšské veřejnosti, která se běžně hasičských soutěží neúčastní. Ukázku své činnosti předvedli na Dobříšských májových slavnostech, na oslavách 130 let
SDH a u příležitosti 40. výročí HZS. Děti se také
zúčastnily 2denního tábora na chatě v Brodcích,
kde probíhala výuka i praktický výcvik.
Článkem v Novoknínském zpravodaji byla oceněna sbírka víček od PET lahví, ve které naše
děti i loni pokračovaly. Výtěžek této sbírky (do
které přispívali jistě i mnozí čtenáři DL) spolu
s příspěvkem od členů JSDH a SDH byl na mikulášské nadílce předán rodičům handicapované
Aničky R. z Dobříše.
SDH Dobříš loni oslavil 130 let od svého založení. Připravili jsme program, který byl zahájen
slavnostním průvodem našich členů i členů
SDH z okolních obcí v čele se starostou SDH
a starostou města, kteří měli tu čest vézt se
v kočáře taženém koňmi. Průvod uzavíral konvoj
hasičských vozidel, což byla jistě pěkná podívaná pro všechny přihlížející a kolemjdoucí.

Uctili jsme památku našeho člena a kamaráda
Jana Štěpánka, kterému byla věnována i odpolední soutěž v požárním útoku na louce za
Papežem. Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a organizaci této oslavy podíleli i všem zúčastněným.
Závěrem chceme poděkovat všem našim sponzorům za věcné i finanční dary – mj. městu
Dobříš, firmám Dokas Dobříš, Energon Dobříš,
VHS Dobříš, Cizop, s.r.o., Doosan Dobříš, …
dále děkujeme p. Fišerovi a p. Stanovskému za
opravu našich čerpadel, p. Hoškovi a p. Sedláčkovi. Městu Dobříš patří poděkování i za
podporu a vstřícné jednání. Všem našim aktivním členům velké DÍKY za dobrou, obětavou
práci a nasazení, se kterým se do každé akce
vrhají.
Přejeme všem krásný a pohodový rok 2016
a těšíme se na shledání třeba na II. ročníku
Memoriálu Jana Štěpánka, který plánujeme na
konec června.
SDH Dobříš

ČINNOST MP ZA MĚSÍC PROSINEC 2015
Pokuty celkem
Počet přestupků:

47 300 Kč
104

Vybíráme z oznámení:
1. 12. Podomní a pochůzkový prodej je na
Dobříši zakázán. Ostražitost je zde stále na
místě. Blokově – pokutou, byl řešen podomní
prodejce levného el. proudu v oblasti Větrník.
Na území města je zakázán podomní a pochůzkový prodej zboží…
Od 3. 12. Hlášeny stížnosti ohledně hluku
ze zábavní pyrotechniky. Tento hluk začíná
v posledních letech čím dál tím dříve a obtěžuje naše spoluobčany a zejména zvířata. Hluk
způsobují většinou děti okolo 13 let, kterým
rozhodně pyrotechnika do rukou nepatří. Bouchací kuličky, vánoční prskavky, třaskající granule jsou výrobky zábavní pyrotechniky kategorie F1– a dle zákona č. 206/2015 mohou tyto
výrobky používat osoby, které dosáhly věku
15 let. Strážníci provedli nespočet kontrol ve
dnech okolo Mikuláše a byla zjištěna pochybení, která musela MP řešit s rodiči dětí mladších
15 let. Používaly „rachejtle“ kategorie F1, ale
dokonce i vyšší kategorie. Došlo k zabavením
nebezpečných „hraček“, které byly ihned vráceny do rukou rodičů s důraznou domluvou. MP
také spolu se živnostenským odborem provedla
kontroly v místních provozovnách prodávajících
pyrotechniku. Při první kontrole bylo zjištěno
jedno pochybení. Druhá kontrola byla provedena 30.12. 2015, tato byla bez závad.
Na základě těchto zjištění připravuje město Dobříš novou obecně závaznou vyhlášku
o veřejném pořádku, která bude regulovat
používání zábavní pyrotechniky. Stávající
OZV tak bude doplněna o úpravu prodeje pyrotechniky, o to, jak zacházet s pyrotechnikou, a také o omezení místa a času,
kde se pyrotechnika bude moci používat
a v které dny v kalendářním roce.
5. 12. v 18.50 hod. Opět pyrotechnika. Stalo se na Větrníku, kde dosud neznámý pachatel
vhodil do odpadkového koše dělbuch a utekl.
Koš byl výbuchem zcela zdemolovaný. Bohužel,
nikdo nic neviděl, neslyšel… Vandalové řádili

i u kotelny, u hřbitova a na Dukelském náměstí,
celkem vysypali ze 4 odpadkových košů jejich
obsah na ulici a utekli, někde odpadkové koše
zcela chyběly.
6. 12. v 17.55 hod. Řídit se dopravními předpisy a dopravními značkami někomu dělá
velký problém. Stalo se na Mírovém náměstí,
kde řidič zaparkoval své vozidlo do zákazu stání
a z místa odešel neznámo kam. Bohužel v místě
zákazu stání se právě zásobovalo a řidič kamionu
po složení nákladu nemohl vyjet. Překáželo mu
vozidlo, které na místě zanechal nezodpovědný
řidič. Přestupek byl předán do správního řízení.
7. 12. ve 12.20 hod. Ztratila peněženku
v autobuse. Starší paní z Dobříše se obrátila
na MP s tím, že pravděpodobně ztratila v autobuse směr Příbram peněženku. Nešastná
prosila o pomoc na naší součásti. Nakonec ve
spolupráci s velmi ochotným panem Sladkým
z firmy Ariva byla peněženka nalezena a řidič ji
na Dobříši odevzdal druhý den přímo do rukou
majitelky. Tímto patří oběma velké díky.
11. 12. ve 14.45 hod. Zjištěna krádež zboží v Lidlu. Přestupek řešen blokovou pokutou,
jednalo se o muže bez domova.
17. 12. ve 13 hod. Požár u domu č.p. 1240,
Fričova ulice. Hořel kontejner na tříděný odpad. Na místě byl zjištěn nezletilý chlapec ze
Staré Hutě, který vhodil do kontejneru dělbuch,
který kontejner následně zapálil. Poté přijeli
hasiči a Policie ČR. Vznikla škoda na majetku.
Na místo byl přivolán otec nezletilce. O tomto
incidentu byla informována i ředitelka základní
školy. Dále již v kompetenci PČR.

20. 12. v 19.45 hod. Zjištěn hořící věnec na
hrobě u Vargače. Strážníci malý požár uhasili
vlastními silami. Bohužel, kdo založil požár, nebylo zjištěno.
26. 12. v 11.25 hod. Stížnosti na stání vozidel na chodnících. Jednalo se o stížnost v ulici
Malé Paseky. Strážníci kontrolují průběžně celé
město. Stání na chodníku není dovoleno, pokud
to nedovoluje dopravní značka...
26. 12. Zjištěn utržený domeček na knihy.
Vandal opět řádil, nic mu není svaté. Bohužel
nebyl nikdo dopaden. Stalo se pravděpodobně
v nočních hodinách. Domeček na Větrníku prozatím stojí, ale někdo rozbil skleněnou výplň.
Vandalismus neustává. Dále byla nalezena ulomená informační tabulka v Husově parku. Věci
byly strážníky odvezeny k opravě.
27. 12. Dopravní nehoda. Stalo se na Mírovém náměstí, kdy řidič najel na sloupek parkoviště a zcela ho vyvrátil. Následně však z místa
nehody ujel. Kamerový záznam pomohl usvědčit pachatele nehody… muž, r. 1952, z Dobříše.
Vznikla škoda na majetku města Dobříše. Případ
se řeší.
28. 12. Nález horského kola u rybníka Koryto.
31. 12. ve 20.36 hod. Došlo k fyzickému napadení. Stalo se na ubytovně – zimní stadion. Policie ČR žádala strážníky o součinnost. Na ubytovně v Dobříši napadl pěstí do obličeje muž,
r. 1964, muže, r. 1962. Napadený krvácel z nosu
a z obličeje, na místo byla přivolána RZS, která
napadeného ošetřila a převezla do Oblastní nemocnice v Příbrami. Napadený muž byl hlídkou
MP Dobříš poučen, že po ošetření v nemocnici
by měl věc nahlásit na PČR v Dobříši, což kategoricky odmítl.
Zpracovala strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Kontakty
Městská policie Dobříš,
Mírové náměstí 230, Dobříš
mobil: 602 370 677
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NOVÝ SMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Plesová sezona únor
6. února
12. února
13. února
19. února
27. února

Obecní ples
Ples fotbalistů MFK Dobříš
Disco Oldies
Živnostenský ples
Aerobik ples
Obec Stará Hu ve spolupráci
s Heart-plus Trading s.r.o.
pořádá v sále Kulturního domu

14. Obecní ples
dne 6. 2. 2016 od 20 hod.
vstupné 150 Kč, slosovatelné vstupenky
hraje skupina „FORTE“.
Předprodej vstupenek bude zahájen
25. ledna 2016 na Obecním úřadě
ve Staré Huti.
Srdečně zvou pořadatelé

Poplatky za psa
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili
poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích
jsou do 31. 3. 2016 povinni tento poplatek
uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho psa
a 300 Kč za každého dalšího psa v domácnosti. Pro poživatele starobního nebo invalidního
důchodu platí poloviční sazba.

Vyžádejte si zdarma vyjádření
o existenci nadzemních nebo
podzemních komunikačních sítí
Od 1. 1. 2015 si můžete zdarma vyžádat vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních komunikačních sítí. Podle § 101 zákona
č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou
provádět činnost spojenou se zemními pracemi,
povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích,
zemních prací a terénních úprav. Na stránkách
České telekomunikační infrastruktury a.s. můžete toto vyjádření získat. www.cetin.cz

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v roce 2016 v těchto
termínech:
23. 4., 21. 5., 24. 9. a 29. 10. Upozorňujeme
na změnu času, kdy příjezd k BUS zastávce na
Nový Knín je plánován již ve 12.41 hod., před
obecní úřad ve 13.01 hod. a k bývalému obchodu v ulici Družstevní ve 13.13 hod.

Známky na popelnice
Od 1. 2. 2016 musí být každá popelnice opatřena platnou známkou. Známky jsou celoročně ke
koupi pouze na obecním úřadu.

Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech opět proběhla celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste celkem
přispěli zatím rekordní částkou 15 181 Kč! Děkujeme srdečně všem, kdo jste nás koledníky
vlídně přijali a díky vašemu příspěvku podpořili sociální a charitativní činnost v tomto regionu.
V loňském roce byl z těchto peněz například podpořen fond pro sociálně slabé, poskytnuta
pomoc rodinám i jednotlivcům v sociální nouzi, v Římskokatolické farnosti Dobříš podpořeny
volnočasové aktivity dětí, poskytnut finanční příspěvek Azylovému domu v Mokrovratech, podpořena adopce na dálku v Indii a Ugandě, poskytnut příspěvek zdravotně postiženým na terapii
a zdravotnické pomůcky a další. Děkujeme všem dětem, které vyrazí do ulic a nezištně a hlavně
s radostí, dělají dobrou věc.
Marie Guillenová, Lenka Felcmanová a Markéta Dvořáková

Poděkování
Srdečně děkuji našemu panu starostovi Petru Dragounovi, paní místostarostce Marii
Guillenové a v neposlední řadě i paní Lence Kubátové za umožnění praxe na OÚ mojí
těžce zdravotně znevýhodněné dceři Kristýně,
která je odkázána hlavně na invalidní vozík.
Dcera se po starohuské (mimochodem zde
měla po boku třeba i moc šikovnou paní Katku Žižkovou) a dobříšské základní škole chtěla
také jako její ostatní vrstevníci něčím vyučit či
něco vystudovat, což jí bylo umožněno díky
jejímu zdravotnímu handicapu pak až v Praze
a ještě neměla tehdy moc na výběr.
A tak se až v našem hlavním městě učila
Šití oděvů a pak zde studovala dvouletou
Obchodní školu a aby ji mohla úspěšně dokončit, což se tedy později i stalo, praxe byla
nezbytná.
Pro kvadruplegika není zcela jednoduché
a bezpečné takové každodenní dojíždění
a o to raději jsem byla, když nám pak byla naším panem starostou, paní místostarostkou
a paní Kubátovou poskytnuta praxe přímo
v místě našeho bydliště, kde jsme se navíc
setkaly jen s vstřícností a úsměvem a vůbec
ani s náznakem nějaké diskriminace, která
jinak znamená boj o uplatnění se v životě,
boj o dobrý pocit ze zvládnutých věcí či cílů
a hlavně o sebevědomí. Zde na obecním úřadě to bylo vše zcela bez problémů, co se mezilidského chování týče, byla jsem a jsem opět
spokojena s celkovým přístupem našeho pana
starosty a jeho spolupracovnic k lidem.
Jednání se zdejším úřadem nás obě moc potěšilo, velmi si toho vážíme a pochvaluji si i zdejší bezbariéry, a to v celé naší obci. I ty jsou pro
nějaké lidi velmi důležité. I ony jsou pomocí
k zapojení se mezi ostatní do smysluplnějšího
života, do lepšího bytí. A to nejen těm, co jsou
jako Kristýna, ale i maminkám s kočárky a našim starším spoluobčanům.
Tímto děkuji všem třem nejvýše zmiňovaným
za podanou ruku a i všem ostatním hodným
lidem za nápodobně opravdové lidské jednání
k druhým a přeji jim jen to nejlepší.
Mirka Farská ze Staré Huti

DOBŘÍŠSKÉ
NOVÝ
SMĚRLISTY

Sport – Národní házená opět ve sportovní hale
V únoru a březnu se ve sportovní hale v Dobříši uskuteční tradiční turnaje mužů a žen. Nejprve
v sobotu 6. 2. to bude turnaj žen „Memoriál Mirky Sainerové“ a o více jak měsíc později, také
v sobotu 12. 3. se utkají muži o pohár v „Memoriálu Jirky Rambouska“. Na oba turnaje, které slibují
tradičně dobrou házenou a které se budou hrát po celý den od 8.00 asi do 15.30 hodin, zveme
všechny naše příznivce a milovníky házené.
To mladší žákyně už mají turnaj ve sportovní hale za sebou. Konal se v loňském roce, 28. listopadu
za účasti 5 oddílů. Z nich hlavně Přeštice a Březno u Mladé Boleslavi převyšovaly výkoností. Dále
se zúčastnilo družstvo Nezvěstic a dvě mužstva Staré Huti. Pořadí v turnaji:
1. TJ Přeštice, 2. S. Březno, 3. TJ Nezvěstice, 4. TJ St. Hu – lvíčata a 5. TJ St. Hu – borůvky.
Pro začínající huské házenkářky i přes vysoké porážky se zkušenějšími, vyspělejšími a většinou
staršími soupeřkami, to ale byla dobrá příprava a škola v čem se musí ještě zlepšovat a co učit.
Mezi vánočními svátky se také uskutečnil turnaj malých hráček a jejich rodičů a rodinných příslušníků. Rodiče překvapili velkou účastí, a ačkoliv někteří nesportují, odhodlali se díky svým dcerám.
Vítězi byli všichni bez rozdílu věku hlavně proto, že dali přednost pohybu před ležením u televize
a pojídáním vánočních dobrot. Že si přitom užili hodně legrace, není třeba zdůrazňovat.
j.s.

Zprávy ze ZŠ
Tak a je to tady. Přijela paní Zima.
Napadl sníh a je třeba si ho pořádně užít, proto se celá škola vydala sáňkovat a bobovat na Vlašák. Vyzkoušeli
jsme i bruslení na zimním stadionu v Dobříši.
Zapojili jsme se do projektu „Sněhuláci pro
Afriku“. Nejhezčí sněhulák bude reprezentovat naši školu. Ani zájmové kroužky nezahálí
a jedou na plné obrátky. Kroužek šikovných
ručiček uspořádal posilvestrovský večírek, který se opravdu vydařil. Celý leden děti tvořily
dárky pro budoucí prvňáčky, kteří přijdou do
naší školy k zápisu. Jaký byl zápis se dozvíte
v příštím čísle.
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Cvičení pro veřejnost v tělocvičně
ZŠ Stará Hu
Pondělí 18.00 hod.
– cvičení pro dobrou kondici s prvky
hormonální jógy – Lenka
Pondělí 19.00 hod.
– cvičení seniorek – Jana
Úterý
20.00 hod.
– cvičení pro dobrou kondici – Lenka
Středa 18.00 hod.
– kondiční cvičení – Veronika
Čtvrtek 20.00 hod.
– protahování s prvky jógy, relaxace – Lenka
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.

Milí čtenáři,
v měsíci lednu jsme se konečně dočkali sněhové nadílky. Děti si užily zimní radovánky. Jezdily na
saních, bobech i lopatách na zahradě. Nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka.
Ptáčci dostali do krmítka slunečnicová semínka, zvířátkům jsme odnesli do lesa jablíčka,
mrkev a suché pečivo. Předškoláci se těšili na
zápis do první třídy, všichni se vzorně připravovali. Ve škole je přivítala pohádka O perníkové
chaloupce. Úkoly plnili radostně a soustředěně. Za odměnu si odnesli perníčky domů. Začátkem února pojedeme do Prahy do divadla
U hasičů na Zimní pohádku včelích medvídků.
Už se všichni těšíme!
Děti a učitelky z Mateřské školy Stará Hu.

Významného životního jubilea
se v měsíci únoru 2016 dožívají:
paní Jaroslava Zikánová a Marta Hájková a pan
Bohumil Zahajský.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji touto cestou za blahopřání, dárky
a účast na přátelském posezení k mému životnímu jubileu, zejména členům vedení obce,
zastupitelům a sousedům
Ing. Karel Mencl

